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 چكيده

 فروپاشي اتحاد جماهير  .  مركزي است  يتركيسم در آسيا   ، بررسي تأثيرات ايدئولوژي پان    مقالههدف اين   
هـاي    يه پردازان و استراتژيـست    سياي مركزي و قفقاز، بار ديگر اميد نظر       شوروي و استقالل كشورهاي آ    

 وري ترك زبان در منـاطق تبا پيشبرد پروژه برپايي يك امپراتركيسم را كه پس از جنگ دوم در رابطه          پان
  . اميدي شده بودند، زنده كردجنوبي شوروي دچار سرخوردگي و نا

هـاي پـانزده سـاله اخيـر           در سياست خـارجي تركيـه و تـالش         تركي هاي پان  با توجه به آرمان    مقاله اين
هـاي آسـياي       و اتحاد جمهوري   سمتركي  اين كشور براي پيشبرد پروژه پان      بگان فكري خسياستمداران و ن  

ورهاي منطقـه را بـه      ها و تأثيرات آن در آسياي مركزي در نهايت واكـنش كـش              مركزي، پيامد اين تالش   
هـاي اوليـه،      ت كه برخالف ايـده     آن اس  مقالهفرضيه اساسي   . كند  ليل مي تركي تجزيه و تح    هاي پان   آرمان
تركيسم در ابعاد سياسي خود پيشرفت چنداني نكرده و اين مسأله تركيه و سياستمداران آن را دچـار                   پان

ـ با اين همه تركيه در عرصة انتقادي و فرهنگي همچنـان بـه پـروژه امپرا               . ترديد كرده است   سـازي   وريت
  .ار استآينده اميدو

  
  

  ها كليدواژه
   تورانيسم تركيسم، آسياي مركزي، پان  تركيه، پان

                                                 
* Email: hahmadi@gmail.com 

mailto:hahmadi@gmail.com


  2                                                                                        1388، زمستان 5مطالعات اوراسياي مركزي، سال دوم، شماره 

  مقدمه 
تركيسم بر سياست خارجي تركيه در آسياي   بررسي تأثير ايدئولوژي پانمقالههدف اين 
 ضمن توضيح كوتاه پيرامون مفاهيم مربوط به مراحل رشد و تكوين مقالهاين . مركزي است
ه نقش آن به عنوان ابزار پيشبرد منافع تركيه در آسياي مركزي و قفقاز تركيسم، ب ايدئولوژي پان

عنوان ابزار پيشبرد  تركيسم به  است كه ايدئولوژي پان آنمقالهفرضيه اساسي . كند تمركز مي
اي كه صورت گرفته است با موانع  هاي گسترده  تالشبا وجودنفوذ تركيه در آسياي مركزي 
زه نقش محوري را در سياست خارجي تركيه در اين منطقه بازي گوناگوني مواجه شده و امرو

همچنان در  تركيسم به عنوان يك ابزار سياسي، در بعد فرهنگي خود با اين همه پان. كند نمي
خارجي تركيه مطرح است و آن را بايد به عنوان يك چالش بالقوه در نظر  حاشيه سياست

  .گرفت
  

  تورانيسم پانتركيسم،  ناسيوناليسم ترك، پان
تركيسم و رابطه آن  ل خاورميانه در بررسي پانمندان به مسائ  پژوهشگران و عالقهبسياري از

تركيسم را يك ايدئولوژي  كه پان نخست اين. با تركيه، داراي دو برداشت نادرست هستند
اري  دوم اينكه در برقر.شوند ل نمين و ساير مفاهيم مربوطه تفاوت قائدانند و ميان آ منسجم مي

در رابطه . شوند تاتورك دچار اشتباه ميآويژه در دوران  هتركيسم و دولت تركيه ب رابطه ميان پان
با برداشت نادرست رايج نخست بايد به ذكر اين نكته پرداخت كه در مطالعات مربوط به تركيه 

بايد سه شود،  تركيسم مربوط مي گرايي و پان ويژه تا آنجا كه به موضوع ترك هو دنياي ترك، ب
نخست مفهوم ناسيوناليسم ترك كه به ايدئولوژي . مفهوم اساسي را از يكديگر جدا ساخت

يك كند و هدف آن ايجاد  گرايانه رسمي تركيه در دوران آتاتورك و پس از آن اشاره مي ملي
سازي تركي در چارچوب مرزهاي آن  وري عثماني و هويتترك در بقاياي امپرات دولت ملي

آن گروه از به  رمانتيك گرايي ليمتركيسم كه در ادبيات مربوطه به گرايش  ژه پاندوم وا. بود
ز تركيه و مردمان ترك تبار كند كه در پي ايجاد يك دولت واحد متشكل ا نخبگاني اشاره مي

سومين واژه كه به لحاظ كاربرد و هدف با دو واژه . هستند )مركزيشامل قفقاز و آسياي ( منطقه
  . گري است تورانيسم يا توراني  باشد، واژه پان ياوت منخست متف
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 خود در پي نظركند كه به  اين واژه به نوعي ايدئولوژي رمانتيك كامالً افراطي اشاره مي
  ).19-25، صص 1385الندو، ( اتحاد تمامي مردمان ترك تبار جهان از شرق چين تا شرق اروپاست

اند   داشتههايي هها اشار گونه واژه ي ميان اينها تركيست به تفاوت پان  برخي از نخبگان فعال
هاي   انديشهتوان به از آن جمله مي. كه از چشم پژوهشگران مطالعات خاورميانه دور مانده است

، تركي هايي چون پان كه ميان واژهتركيست اشاره كرد  ضياگوك آلپ از روشنفكران برجسته پان
تركي را  ه و با اين تفاوت استراتژي محافل پانتورانيسم تفاوت قايل شد پان اوغوزيسم و پان

  .)76، ص 1385الندو، (هاي آنها مشخص كرده بود براي تحقق آرمان
ندان به مسايل خاورميانه در ايران، آن است كه برداشت نادرست رايج در ميان عالقمدومين 
ياسي وژي سجمهور تركيه و ايدئول رئيس   ،تركيسم مخلوق كمال آتاتورك كنند پان گمان مي

همين اساس برخي به خطا آتاتورك را ايدئولوگ و بنيانگذار  بر. دوران زمامداري او بوده است
 كمال در اصلاين درحالي است كه . )69-82، صص 1380كالم، زيبا(اند تركيسم تصور كرده پان

آتاتورك پس از تأسيس دولت تركيه مدرن، مخالفت آشكار خود را با ايدئولوژي و اهداف 
تركيسم  به نظر آتاتورك ايدئولوژي پان.  ترك تأكيد داشتگرايي  مليتركيسم اعالم كرد و بر انپ

وري عثماني ايجاد كرده و عامل اصلي فروپاشي آن تويژه امپرا همشكالت زيادي را براي تركيه ب
تركيست در دوران حكومت آتاتورك نقش فعالي در  هاي پان  گروهدليلبه همين . ه استبود

  .هاي رسمي دولت نداشتند و در حاشيه جامعه تركيه به فعاليت مشغول بودند تسياس
  

   و قفقازمركزيتركيسم در آسياي  تركيه و پان
اي از اميد و  تركيست فضاي گسترده فروپاشي شوروي تنها براي نخبگان و روشنفكران پان

ه از جمله طرفداران آرمان ايجاد نكرده، بلكه براي بسياري از احزاب سياسي و نخبگان تركي
 .انگيز بود گراي تركيه نيز وسوسه چپ و اسالم هاي كمال آتاتورك و حتي برخي گرايش

تركي را از حاشيه  ينده آنها بار ديگر جريانهاي پان و قفقاز و آمركزياستقالل كشورهاي آسياي 
تركيسم به  انبا اين همه آنچه كه اهميت داشت، تبديل شدن پ. هاي تركيه كشاند به متن سياست

تركيسم   پاناي بودن نهادهاي رسمي طرفدار ايدئولوژي سياسي نخبگان حكومتي و تداوم حاشيه
عبارت ديگر بسياري از  به. الن توركش و طرفداران او بودنظير حزب حركت ملي آلپ ارس
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تركيسم پس از فروپاشي شوروي طرفداري از اتحاد جهان ترك يا  احزاب سياسي مخالف پان
  .ت جهان ترك را به ابزار كسب قدرت تبديل كردندسياس

جمهوري  و مركزيهاي آسياي  جمهوري و انزواي سياسيضعف اقتصادي، فرهنگي، 
 سياستمداران و احزاب سياسي تركيه را تشويق كرد تا با محور قرار ،آذربايجان از جهان خارج

.  كشور بزرگتر باشند جذب اين كشورها و اتحاد آنها در چارچوب يكسعي دردادن تركيه 
 حزب حركت ملي مثلتركي   و محافل پانها البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه گرچه گرايش

صورت  كشور به يا جبهه خلق در جمهوري آذربايجان و هواخواهان آنها در دو در تركيه و
تار سياسي آشكار مسأله اتحاد كشورهاي تازه استقالل يافته را با تركيه در چارچوب يك ساخ

كردند، اما احزاب قديمي تركيه نظير حزب راه راست، مام ميهن، احزاب  جديد مطرح مي
 نگراني از دست دليل بهقل ا آشكار در پي اين هدف نبودند و يا حدترصو هاسالمي و ديگران ب

هاي رسمي   ويژه غرب، در برنامه هنيافتني بودن اين هدف و واكنش احتمالي كشورهاي ديگر ب
  .كردند  د مسأله اتحاد كشورهاي تازه تأسيس را با تركيه مطرح نميخو

نگراني از احتمال واكنش تند جهان غرب و كشورهاي قدرتمند منطقه چون چين و روسيه 
 را نيز به جانب احتياط كشاند و باعث شد آنها مسأله تركيسم پردازان پان برخي از نظريهو ايران 

 منطقه را در زمره اهداف درازمدت خود در نظر گرفته و بر تبار اتحاد سياسي كشورهاي ترك
هاي داراي اقوام ترك زبان در ساير  اتحاد فرهنگي و اقتصادي تأكيد كنند و الحاق سرزمين

  .)371-4، صص 1385زيان بدرالدين، (كشورها را به مرحله نهايي واگذار كنند
  
  هاي عملي در سياست خارجي گام
عنوان سياست  ه پيوستن به اتحاديه اروپا را بهها پيش برنام تگرچه دولت تركيه از مدا

تركيسم ريشه   و نيز پانگرايي مليهاي  كرد و اين امر بيشتر در آموزه رسمي خود دنبال مي
 ،)1351گوگالپ، (دانست و در پي پيوستن به آن بود داشت كه تركيه را بخشي از تمدن غرب مي

 .تركي نيز بر سياست خارجي تركيه سايه افكند هاي پان اما با فروپاشي شوروي وسوسه آرمان
هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي را براي نزديكي بيشتر به  اين امر باعث شد تركيه برنامه

ويژه اين بود كه به كانال اصلي  هبرنامه تركيه ب. كشورهاي تازه استقالل يافته در پيش بگيرد
با كمك گرفتن از غرب و مشاركت در توسعه ارتباط اين كشورها با غرب تبديل شود و 
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 اين دليل  هب. سياسي و اقتصادي خود را هموار كندنفوذ فرهنگي، اقتصادي اين كشورها، زمينه 
  . ها برداشت هايي را در اين زمينه هاي فروپاشي شوروي گام از همان آغاز سال

و آمريكا نشان دهد كه آن بود كه تا با نزديك شدن بيشتر به كشورهاي اروپايي  تركيه بر
بهترين راه دورسازي كشورهاي تازه استقالل يافته از بنيادگرايي اسالمي و روسيه، الگوگيري 

هاي غرب  توانست ازكمك از اين طريق تركيه هم مي. باشد آنها از دولت سكوالر آنكارا مي
  .ستفاده كندتركي ا هاي پان برخوردار شود و هم از آنها به عنوان ابزار پيشبرد برنامه

 كه در 1»منطقه همكاري اقتصادي درياي سياه« هايي شبيه به پروژه  تا برنامهتركيه برآن بود
 داراي يازده عضو ازكشورهاي اطراف درياي سياه بود، براي كشورهاي تازه 1990اوايل دهه 

ت، هاي گوناگون اقتصادي، علمي، ارتباطا استقالل يافته نيز سازماندهي كند تا در زمينه
در رابطه با كشورهاي استقالل يافته .  آن با يكديگر همكاري كنندمانندكشاورزي، پزشكي و 

اين كشورها در نهادهايي چون سازمان   بود تا ازتالش به بعد در1992شوروي، تركيه از سال 
، منطقه همكاري )اكو(سازمان همكاري اقتصادي ، كنفرانس امنيت و همكاري اروپا، ملل

ياي سياه، سازمان كنفرانس اسالمي و ناتو دفاع كند و در صورت لزوم با عضو اقتصادي در
عنوان حامي اصلي كشورهاي مذكور   اين نهادها همچون اكو خود را بهكردن آنها در برخي از

هاي ساالنه براي گردهمايي رهبران كشورهاي  تركيه همچنين با سازماندهي كنگره. دكنمعرفي 
  . درك هاي همبستگي بيشتر خود را با آنها ايجاد  استثناي تاجيكستان، زمينهتازه استقالل يافته به

بازار مشترك المنافع « ،2»بازار مشترك ترك« ايجاد مثل يلمسائها   نشستدر اين تركيه  
 كشورهاي مذكور در بيشكك، تأسيس بانك 1992 آوريل  نشستهمچنين در جريان و  3»تركي

هاي توسعه اقتصادي اين كشورها پيشنهاد  فراهم ساختن زمينهف ا هد را ب4گذاري واحد سرمايه
 نيز تركيه تأسيس 1992در جريان نخستين گردهمايي كشورهاي مذكور در آنكارا در . كرد

هاي تركي، تركيه  شركت عالوه بر.  مسلمان را مطرح ساختمركزيبانك توسعه براي آسياي 
تركيه در .  نيز كمك بگيرديي و آمريكاييوپادر تالش بوده است از سرمايه گذاران خارجي ار

ها، خدمات  هاي ديگري چون مسأله ارتباطات، تلفن و تلگراف، آموزش ديپلمات عرصه

                                                 
1. Black Sea Economic Cooperation Region (BSECR) 
2. Turkish Common Market 
3. Turkic Commonwealth 
4. United Investment Bank 
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ها در  هاي آماري و فني قراردادهايي را با اين جمهوري بهداشتي، تخصص كشاورزي و مهارت
  . )333، 327، صص 1385الندو، ( امضا كرد1990اوايل دهه 

هاي تلويزيوني خود را براي اين  اي، كانال هاي ماهواره چنين با استفاده از شبكهتركيه هم
 ها براي وحدت زبان ه سازي جمهوريتا بدين وسيله زمينه آماد. ها پخش كرده است جمهوري

هاي تازه  هاي تلويزيوني تركيه براي جمهوري امروزه اكثر شبكه. و خط را نيز هموار كند
جذب افكار عمومي اين  درسعي هاي متنوع خود   برنامهراهاز  شود و ياستقالل يافته پخش م

استقالل، هاي ابتدايي  هاي تلويزيوني از همان سال عالوه بر شبكه. دندارها به خود  جمهوري
هاي خود را در  هاي معروف تركيه چون مليت، زمان و تركيه هزاران نسخه از شماره روزنامه

  .اند هكرد ها توزيع مي اين جمهوري
ايجاد مدارس و داده كه اي انجام  هاي گسترده هاي فرهنگي نيز تالش تركيه در زمينه

ها و تالش براي جذب دانشجويان كشورهاي تازه استقالل  هاي جديد در اين جمهوري دانشگاه
است تا نسل جوان اين كشورها را با سعي كرده تركيه از اين راه . يافته از آن جمله بوده است

هاي   دانشگاه كنفرانس دائمي رؤساي1993 تركيه در ژوييه هدف اين اب.  خود پرورش دهدالگوي
عالوه بر . ه طراحي كنندناي نهادي جهان ترك را در آنكارا بوجود آورد تا در اين زمينه برنامه

 اهللا دولت تركيه، موسسات خصوصي چون موسسه اوقاف دنياي ترك، موسسات وابسته به فتح
ها براي ترويج  ها و دانشگاه  به تأسيس مدارس، دبيرستان همذهبي ثروتمند تركيهگولن رهبر م

  .اند زبان تركي واحد در اين كشورها دست زده
تالش براي تبديل حروف ها،  از جمله اقدامات فرهنگي تركيه در تمامي اين جمهوري

نستان، ازبكستان و نظير جمهوري آذربايجان، تركمبرخي از كشورها .  التين بوده استروسي به
جاي حروف روسي در  هقزاقستان در اين زمينه اقدام كرده و همانند تركيه حروف التين را ب

ژه وزارت آموزش و وي هتركيه همچنين از طريق نهادهاي آموزشي ب. گيرند نوشتن زبان بكار مي
مه اين است تا تاريخ واحدي را به عنوان تاريخ جهان ترك براي هپرورش خود تالش كرده 

. ها است ها از جمله آن تالش هاي تاريخ براي اين جمهوري تدوين كتاب. كشورها تدوين كند
با هدف هاي مشترك نيز  ها ضمن تالش براي ارائه تاريخ مشترك، معرفي دشمن در اين كتاب

  . استانجام شده (Kazinform Official News Agency, 2007) ستگي تركيبهمبه تشويق 
 و قفقاز با مركزيهاي تركيه براي ايجاد اتحاد كشورهاي ترك زبان آسياي  تمامي تالش

 به بعد هر از چند 1992هاي سياسي سران كشورهاي مذكور كه از سال  آنكارا در گردهمايي
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وزير تركيه در جريان سفر خود به  سليمان دميرل نخست. گر شده است شود، جلوه گاه برپا مي
رهبران تركيه و . (Mamedli, 2003)رپايي اين كنگره را داده بود پيشنهاد ب1992منطقه در مه 

سازي براي آن  ها و زمينه  تشويق انديشه اتحاد جمهوريبا هدفنخبگان احزاب گوناگون آن 
اند تا مشكالت گوناگون   داشتههاي ساالنه  ايجاد يك نهاد دائمي براي گردهمايي درسعي 

ه كشورها طرح شده و برنامه الزم براي حل آنها و سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي هم
اين انديشه سرانجام به . تدوين يك سياست و برنامه مشترك خارجي و داخلي ارائه شود

.  منجر شد1»كنگره دوستي، برادري و همكاري كشورهاي تركي و اجتماعات ترك«تأسيس 
 كه در اين نشست. زار شد در آنتاليا برگ1993 مارس 21 اين كنگره در نشستنخستين 
هاي مربوط به وحدت و هويت  وزير تركيه و رهبران احزاب آن شركت داشتند، بحث نخست

جلسات دوم، سوم و در . ها و ضرورت اتحاد آنها در ابعاد گوناگون مطرح شد واحد ترك
  همينر برگزار شد، به در آنكا1996 در ازمير و مارس 1995 و 1994چهارم آن نيز كه در سالهاي 

  . ه شدپرداختموضوعات 
نمايندگاني  هاي تازه استقالل يافته، بخش تركي شمال قبرس و گذشته از تركيه و جمهوري

عالوه .  در آن شركت دارندياكوتيا تاتارستان، باشكورستان و مثلهاي روسيه  از ساير جمهوري
ي ديگري همچون  آشكار يا پنهان از كشورهاصورت هرود كه نمايندگاني نيز ب براين، گمان مي
 هاي سياسي شخصيت.  آن در اين جلسات شركت داشته باشندمانند افغانستان و عراق، ايران و

هاي اسالمي چون  ل و تانسو چيلر و نيز رهبران گروهدولت تورگوت اوزال، سليمان دمير
 رسمي از شكل هها ب  گرچه اين نشست. اند ت حضور داشتهديگران در اين جلساو اردوغان 

هاي رسمي و غيررسمي  شود، اما حضور اين شخصيت خارجه تركيه برگزار نمي   وزارتسوي
  .  استسياست خارجي تركيه تركي در شانه نفوذ عقايد و ايدئولوژي پانن

تركي در رابطه با كشورهاي ترك زبان  ه، ساير نهادهاي داراي اهميت پانعالوه براين كنگر
هاي  ، انجمن پژوهش2وان به بنياد پژوهشي جهان تركت ها مي از جمله اين. اند بوجود آمده

4هاي ترك  و انجمن باشگاهفرهنگي ترك اي  اند با جلسات دوره  اشاره كرد كه تالش كرده3
با اين همه مهمترين اين . گرد هم آورندها را  گان اين جمهوريبهاي گوناگون نخ خود بخش

                                                 
1. Friendship, Brotherhood and Cooperation Congress of Turkish States and Turkish Commumities. 
2. Research Foundation of Turkish World  
3. Turkish Cultural Research Association 
4. Turkish Clubs Association 
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 ترك و اجتماعات ترك است كه نهادها همان كنگره دوستي، برادري و همكاري كشورهاي
 كه همگي در ها جلسه يازدهم برخالف ساير جلسه. ت شده اس تشكيلتاكنون يازده جلسه آن

 بود تا با دعوت بيش شدهيازدهم تالش نشست در .  شدركيه برگزار شده بود در باكو تشكيلت
ي، بلغارستان،  منطقه و كشور جهان از جمله مغولستان، رومان30 هيأت نمايندگي از 500از 

 Radio Free Europe)داده شوهاي ترك زبان گسترش د روسيه و كوزو دامنه مشاركت گروه

Radio Liberty, 2007) .  
گراي تركيه نيز شركت كرد  وزير اسالم  بود كه رجب طيب اردوغان نخستنشستدر اين 

اردوغان . تركي بود پانهاي  هاي گروه ها در زمره برنامه  كه در واقع سالكردو مسايلي را مطرح 
اي از  حاديه شد، خواستار ايجاد اتتشكيل در باكو 2007 نوامبر 17-19 كه در نشستدر اين 

خارجي   مشترك در سياستعنوان ابزار اوليه هماهنگي براي اقدامات  كشورهاي ترك زبان به
نست و هاي آنها دا ي همكاري و همبستگي اين كشورها را راه موفقيت سياستو. آنها شد

 ,Today Zaman) »هم خواهند گسيخت هم همكاري نكنيم آنها ما را از اگر ما با«تأكيد كرد 

.2007)   
گيري بنيادي علمي، ايدئولوژيك، نهادي و  در گزارش نهايي خود خواهان شكلنشست اين 

نشين  موضوع خارج كردن بخش ترك. بان شدحقوقي براي ايجاد اتحاد كشورهاي ترك ز
هاي عراق، گسترش روابط  المللي، تالش براي تأمين حقوق ملي تركمن زواي بينقبرس از ان

  ـ اقتصادي  ايجاد اتحاديه سياسيهاي ترك زبان مقيم اروپا، هاي ملت همكاري ميان سازمان
نشين گرجستان و تاجيكستان نيز هست، كمك به  آسيا كه در برگيرنده مناطق ترك ـ اروپا
عام خوجالي توسط ارامنه و حمايت از حاكميت  اي شناسايي قتلهاي گرجستان، تالش بر ترك

  . بوده استنشستهاي اين  باغ از جمله مصوبه ورنو ـ قرهگنا جمهوري آذربايجان بر
سلطان نظربايف  به پيشنهاد نور در شهر آنتاليا 2006 كنگره در نوامبر  دهمنشستدر 
. مطرح شد»  كشورهاي ترك زبانمجمع بين پارلماني«جمهور قزاقستان طرح تأسيس  رئيس

 در استانبول برگزار كرد شامل 2008اين مجمع كه نخستين جلسه خود را در نوامبر 
 ,Kardas)هاي كشورهاي آذربايجان، قرقيزستان، قزاقستان و تركيه بود روساي پارلمان

.2008)   
اي ترك خارجه تركيه به ضرورت اقدامات هماهنگ كشوره در اين جلسه عبداهللا گل وزير

 پيش از نشست. در منطقه اشاره كردپيشبرد صلح و ثبات و رفاه زبان براي گسترش اتحاد، 
تشكيل داده  در آنتاليا 2008اي در فوريه   آنها نيز جلسههاي ها، معاون رؤساي پارلمان
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 به اين كشورها و طرح مربوط سياسي، اجتماعي و اقتصادي هاي بودند كه در آن موضوع
دومين  .(Daly, 2008)هاي خارجي مورد تأكيد قرار گرفته بود  برابر سياستموضع واحد در

گزار  در باكو بر2009هاي كشورهاي ترك زبان در سپتامبر  ساي پارلمانرؤنشست 
  .(Anirova, 2009)دش

  
  مركزيتركيسم در آسياي  روي پان موانع فرا

ن براي پيشبرد ان آهاي گسترده تركيه و سياستمدار ها و با وجود تالش با همه اين
هاي سياسي، فرهنگي و   و قفقاز از راه همكاريمركزيتركي در آسياي  غيررسمي پروژه پان

ويژه در زمينه فرهنگي و اقتصادي  هها ب هايي كه در اين زمينه اقتصادي و با وجود برخي موفقيت
اده از همبستگي هاي تركيه و استراتژي استف اي نيز بر سر راه سياست داشته است، موانع عمده
هاي اوليه  اين موانع باعث شده است تا خوشبيني.  وجود داردمركزيقومي و زباني در آسياي 

 حزب حركت ملي و برخي سياستگذاران دولتي و احزاب سياسي در مانندتركي  هاي پان جريان
 و قفقاز و رسيدن به آرمان اتحاد اقتصادي، مركزيزمينه گسترش نفوذ تركيه در آسياي 

توان  درميان اين موانع مي. فرهنگي و در نهايت سياسي كشورهاي مذكور با تركيه از ميان برود
  :تمركز كرد كه عبارتند ازروي سه مانع اصلي 

  ،تركي در ابعاد گوناگون آن اي پانه  از برنامهمركزي عدم استقبال كشورهاي آسياي .1 

  ،گي قومي در منطقهتركيسم و همبست هاي رقيب با پان  رشد ايدئولوژي.2 
  .اي با نفوذ تركيه اي و فرامنطقه هاي منطقه  رقابت.3 

  
  تركي هاي پان  از برنامهمركزيعدم استقبال كشورهاي آسياي 

تركي كه بر  انپردازان و فعاالن جريان پ برخالف تصور بسياري از هواخواهان و نظريه
كردند و بر آن بودند  يافتني تأكيد مي تبار به عنوان يك آرمان كامالً دست همبستگي اقوام ترك

در زمينه  مشابه به خود آنها هاي ها و گرايش ك تبار يا ترك زبان داراي احساسكه همه اقوام تر
كمتر از دو  گذشت حدودبا هاي جهان هستند،  تركي براي اتحاد ترك هاي پان استقبال از طرح

هاي  تركي رسمي و تالش فل پانهاي فعاالنه محا دهه از فروپاشي اتحاد شوروي و تالش
ها نشان داد كه كشورهاي منطقه  غيرمستقيم دولت تركيه براي پيشبرد امر برادري و اتحاد ترك
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تركي به پيش نرفته  اند و آنگونه كه بايد پروژه پان هاي مذكور نكرده استقبال چنداني از برنامه
  .دادتوان مورد بررسي قرار  اين مسأله را در چند بعد مي. است
  
  تركي هاي پان  از پروژهمركزيكشورهاي آسياي استقبال  عدم  -الف

ه، و تركي در تركي هاي محافل پان با وجود همراهي هميشگي جمهوري آذربايجان با برنامه
كنند، ساير   عمل مي» تر از آش كاسه داغ«تركيست در حكم  با اينكه باكو و نخبگان پان

هاي  تركي، چه به سياست هاي پان مايلي به سياست چندان تمركزيهاي آسياي  جمهوري
اين عدم تمايل . اند تركيست نشان نداده هاي پان هاي آشكار گروه غيررسمي تركيه و چه فعاليت

  .توان مشاهده كرد را در چند رابطه مي
.1   عدم حضور در كنگره كشورهاي ترك زبان

» برادر بزرگ«يرفتن نقش  به پذمركزيهاي عدم تمايل كشورهاي آسياي  يكي از جلوه
تركيست  هاي پان هاي تركيه و گروه هاي آن و از جمله دعوت براي تركيه، مخالفت با سياست

كنگره دوستي، «هاي سران ترك موسوم به   حزب حركت ملي براي حضور در كنگرهمثلتركيه 
 يها بوده است كه شرح آن در صفحه» بانبرادري و همكاري كشورها و اجتماعات ترك ز

 اين كنگره برخي كشورهاي آسياي هاي هاي اوليه، در بقيه جلسه  نشستجز  هب. پيش ارائه شد
هاي اوليه  بيني  كنگره برخالف پيشنشستهمين باعث شده است تا . اند  حضور نداشتهمركزي

 ويژه ازبكستان و تركمنستان ه، بمركزيدر ميان كشورهاي آسياي . نتواند هر ساله تشكيل شود
 نشستاز جمله كنگره  هاي تركي نداشته و در بسياري از جلسه هاي پان چنداني به برنامهتمايل 
مخالفت رهبران . اند  ديگر حضور نداشتههاي  و برخي جلسه2001 سال در استانبول درهفتم 

به حدي بوده » برادر بزرگتر«عنوان  هاي تركيه و نقش آن به با برنامهازبكستان و تركمنستان 
  .  كنگره را به باكو منتقل كردنشستكيه آخرين است كه تر

 ازبكي و تركمني گرايي مليتركيسم، بر  جاي پان هبه عالوه هم ازبكستان و هم تركمنستان ب
رفته  اين دو كشور روي هم. ها ه اند تا ترك ها بود ها و ازبك تأكيد كرده و در پي اتحاد تركمن

 عالوه بر كنگره دوستي، برادري و .(Salih, 2006)اند  نداشتهنشستديدگاه مثبتي نسبت به 
 اخير انجمن بين پارلماني هاي بت به حضور در جلسه نسمركزيهمكاري، رهبران آسياي 

 اين مجمع كه با تبليغات نشستنخستين . اند كشورهاي ترك زبان نيز تمايل چنداني نداشته
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با حضور قرقيزستان، قزاقستان، هاي تركيه و جمهوري آذربايجان همراه بود تنها  گسترده رسانه
عالوه بر اين، برخي از كشورهاي . (Mcmahon, 2005) شدتشكيلجمهوري آذربايجان و تركيه 

تركي در آن كشور به شدت با  هاي پان ويژه ازبكستان بر سر فعاليت گروه ه بمركزيآسياي 
 در 1990هاي دهه   سالتركي در هاي پان بسياري از فعاالن جريان. اند تركيه اختالف پيدا كرده

اي را  تركي تبليغات گسترده هاي خبري پان  و شبكهها  و جريان ن دستگير و زنداني شدهازبكستا
  .راه انداختند  هعليه ازبكستان ب

  هاي فرهنگي تركيه  مخالفت با سياست.2
تركي و سياست دولت تركيه  هاي پان  با برنامهمركزيجلوه ديگر مخالفت كشورهاي آسياي 

اي ه  جمهوري آذربايجان براي متحد ساختن كشورهاي ترك زبان، عدم استقبال از سياستو
ها و   و دانشگاهها هرستركيه در اين كشورها به تأسيس مدبا اينكه . فرهنگي پان تركي بوده است

 بر تقويت مركزيهاي تركي استانبولي اقدام كرده است اما كشورهاي آسياي  كالستشكيل 
كنند تا ايجاد زبان واحد تركي مورد   ازبكي، تركمن، قرقيزي و قزاق تأكيد ميهاي محلي زبان

) روسي(ليك يرياين كشورها همچنين با پيشنهاد تركيه براي تغيير الفباء از س. نظر آنكارا و باكو
از ميان اين كشورها تنها آذربايجان، تركمنستان و ازبكستان . به التين چندان استقبال نكردند

اما با همه اينها اين كشورها خط خود را با خط موجود التين در . التين را انتخاب كردندالفباي 
  .اند تركيه سازگار نكرده

 در جمهوري آذربايجان نيز كه مركزيمخالفت با تغيير خط عالوه بر كشورهاي آسياي 
يجان در جمهوري آذربا. تركيسم در دوره معاصر است، مشاهده شده است بزرگترين حامي پان

هاي پان تركي دولت باكو حمايت  ها و نخبگان از سياست نيز افكار عمومي و برخي جريان
ناخشنودي بسياري از نخبگان مذكور از عدم حمايت تركيه از . اند هكردنكرده و با آن مخالفت 

 و اقدامات اخير تركيه در نزديكي به ارامنه در 1990باكو در جريان جنگ با ارمنستان در دهه 
كو كه نشان از همراهي  باهاي فرهنگي دولت حتي برنامه .(Kardas, 2008)مين رابطه بوده استه

. تركي داشته است چندان با استقبال عمومي مواجه نشده است هاي پان نخبگان حاكم با سياست
 هاي توان به مسأله تغيير الفبا از روسي به التين اشاره كرد كه با اعتراض جريان براي نمونه مي

توان  از جمله آنها مي. سياسي و نخبگان فرهنگي و سياسي در جمهوري آذربايجان مواجه شد
به اعتراض حزب سوسيال دمكرات وحزب استقالل ملي در جمهوري آذربايجان به سياست 

 همهتقريباً «به نوشته يكي از پژوهشگران مطالعات تركي، .  اشاره كرد1993تغيير الفبا در سال 
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ه سوي الفباي التين و توصيف زبان به تغيير الفبا و رفتن ب) از شوروي( استقالل احزاب طرفدار
 (Turkistan Newsletter, 2005). »اند  اعتراض كرده به اتفاق آرازبان تركي به عنوان آذري

 تركي ناميده 1936اين بوده است كه زبان مرسوم در جمهوري آذربايجان تا سال   آنهااعتراض
و اين لقب نقش مهمي در برپايي   خوانده شدزبان آذربايجانين زمان به بعد شد اما از آ مي

 مذهبي و هاي ها و جريان  عالوه بر اين بسياري از شخصيت.دولت آذربايجان داشت
تركي دولت باكو كه باعث رنجش ايران  هاي پان پژوهشگران جمهوري آذربايجان به سياست

هاي تركيه ساخته  ها و پروژه ن را پيروي سياست شد، و جمهوري آذربايجاقدرت همسايه پر
  .)1384همرنگ، (است اعتراض دارند

 با سياست تاريخ مركزي جلوه ديگر مخالفت كشورهاي آسياي ،عالوه بر مسأله زبان و خط
وزارت آموزش و پرورش تركيه در اوايل دهه . نويسي دولت تركيه براي جهان ترك بوده است

اي را براي تدوين  پروازانه تركي بسيار قوي بود، برنامه بلند هاي پان  آرمانتب و تاب كه 1990
 ، جمهوري آذربايجان ومركزيهاي تاريخي براي همه كشورهاي آسياي  و بازنويسي كتاب

 و تمايل آنها براي مركزيدليل عدم استقبال كشورهاي آسياي  اما به. تركيه مطرح كرده بود
هاي   خي خاص خود اين وزارتخانه ناچار شد بسياري از برنامه تاريخ ملي و تجربه تاريبهتأكيد 

 ,Minrow)هاي تاريخي واحد براي جهان ترك كنار بگذارد خود را براي تدوين و نشر كتاب

نظرهاي متفاوتي با تركيه و » گرايي ترك «  همچنين بر سر واژهمركزيكشورهاي آسياي  .(1997
. اند هاه نسبت به كاربرد آن اكراه داشت و گ(Erganli Behar, 1996, pp. 21-2)تركي داشته محافل پان

 بحث مهمي در ازبكستان درباره واژه تركستان و كاربرد آن در مورد 1995براي نمونه در سال 
محافل دانشگاهي ازبكستان نظر خوبي درباره اين . راه افتاد ه بمركزيهمه كشورهاي آسياي 

مركز « را تغيير داده و 1»هاي تركستان مركز پژوهش«م ها همچنين نا ازبك .اند واژه نداشته
2  . خواندند»مركزيهاي آسياي  پژوهش

.3   نپذيرفتن كانال تركيه براي ارتباط با غرب
 همچنين با طرح اوليه تركيه براي ارتباط با غرب از كانال آنكارا مركزيكشورهاي آسياي 

از انزوا و ورود به جهان و عرصه گرچه در ابتدا براي خروج . اند چندان سرسازش نداشته
آمريكا و (المللي با تركيه همراهي كردند، اما بعدها ترجيح دادند بطور مستقيم با غرب  بين

                                                 
1. Turkestan Research Center 
2. Central Asia Research Center 
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اين كشورها نيز خود به برقراري رابطه مستقيم با كشورهاي . و اسراييل رابطه برقرار كنند) اروپا
هاي   و تماس)1378ارس، (مركزيا آسياي روابط گسترده اسراييل ب. اند  اقدام كردهمركزيآسياي 

 تركيه  سپتامبر و افغانستان طرح11ويژه پس از رويدادهاي  همستقيم آمريكا با كشورهاي منطقه ب
گرچه تركيه همچنان  .را براي تبديل كانال ارتباط با غرب تا حد زيادي تضعيف كرده است

موفق نبوده و كشورهاي غرب نيز كند اما چندان  براي عضويت اين كشورها به ناتو تالش مي
  .(Weitz, 2006)اند  هاي تركيه بدبين بوده نسبت به سياست

  
  مركزيتركيسم در آسياي  هاي رقيب پان  رشد ايدئولوژي-ب

آرمان از ايدئولوژي و مركزي  آسياي وامل عدم استقبال كشورها و مردميكي از ع
هاي  رهاي ترك زبان، وجود ايدئولوژيهاي دولت تركيه براي اتحاد كشو تركيسم و سياست پان

توان از دو جريان ايدئولوژيك  در اين زمينه مي. تركيسم در اين منطقه بوده است رقيب با پان
  .گرايي  اسالم و محليگرايي ملي: نام برد
  تركيسم  محلي در برابر پانگرايي ملي .1

يژه جمهوري آذربايجان كه و هتركيسم در تركيه و ساير نقاط ب حاميان  و فعاالن جريان پان
هاي جهان  تركيسم و حمايت از مسأله اتحاد ترك در ابتدا بر محور اعتقاد خود به محبوبيت پان

، از پيروزي قريب الوقوع خود در پيوند كشورهاي مركزيدر ميان اقوام ترك زبان آسياي 
ريج با واقعيت تد گفتند، به  و قفقاز بر محور همبستگي و اتحاد ترك سخن ميمركزيآسياي 

تركيسم ظاهر  تلخي مواجه شدند، كه نه تنها همچون رقيب بلكه بتدريج به عنوان دشمن پان
هاي آسياي  جمهوري كه در هر يك از  محلي بودگرايي ملياين جريان ايدئولوژيك . شد

هريك از نخبگان حاكم در كشورهاي .  عامل بسيج و حمايت سياسي نخبگان حاكم شدمركزي
جاي گرايش به  هكرده و ب هاي سوسياليستي پيشين را رها اي تداوم اقتدار خود آرمانمنطقه بر

هاي سياسي جديد بر محور  تركي و اتحاد بر محور آن، به سوي خلق هويت آرمان پان
  . قومي رفتندگرايي  ملي

  ازبك قزاق، قرقيز،گرايي ملي 1990هاي نيمه نخست دهه  ترتيب بود كه در همان سال ينا به
هريك از نخبگان سياسي اين . تركيسم قرار گرفتند  پانركمن در برابر ايدئولوژي فرامليو ت

 قلمداد  محليگرايي مليدهندگان ملت خود و پدر  كشورها نيز خود را در حكم قهرمانان و نجات
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اف  هاي جهان و اسالم كريم پدر تركمنرهبر و    بود كه تركمن باشيترتيب اين به. كردند مي
عالوه . ها نيز قابل مشاهده است همين فرايند در ميان قرقيزها و قزاق. ها قرار گرفت  ازبكپدر

قراردادن آنكارا در بروز اتحاد و همبستگي تركيه، نه تنها  هاي تركيه براي محور بر اين سياست
 تركيسم محلي در اين كشورها را با نخبگان سياسي حاكم بلكه برخي از متفكران و حاميان پان

   .(Bokayeva, 2007)تركيه بيگانه ساخت
. ها از پذيرش تركيه به عنوان برادر بزرگتر پرهيز داشتند و تركمن ها ها، قرقيزها، ازبك قزاق

گرايي به تعبيري كه  و ترك» تركيسم« به مفهوم مركزي كشورهاي آسياي ين ترتيب در اصلا هب
هاي خود را در رابطه با ترك بودن  ديدگاهنگريستند، و   مساعد نميهديد هتركيه در نظر داشت ب

  .)1375وليدي طوغان، (كردند مطرح مي
.2  گرايي  اسالم

 مركزي  محلي در آسيايگرايي مليتركيسم و حتي  گرايي را رقيب اصلي پان شايد بتوان اسالم
تاجيكستان و حزب  گرايي چون نهضت اسالمي در هاي اسالم رشد سريع جنبش. دانست

يك جريان رقيب بسيار قدرتمند ي يا نهضت اسالمي ازبكستان نشانگر وجود التحرير اسالم
بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه اعتقادات ديني از آغاز .  بوده استمركزيملي در آسياي فرا

 ناسيوناليسم هاي  داشته است تا جريانمركزيقرن بيستم تأثير بسيار بيشتري بر افكار عمومي آسياي 
  . تركيسم ملي پانگرايي فرا ملي يا ـ محلي قومي

هاي پس از جنگ جهاني  هاي جوان در سال تركيست ترك به همين دليل بود كه رهبران پان
تركي در  هاي سياسي پان هاي مذهبي به فعاليت اول بيشتر در پوشش اتحاد اسالمي و انگيزه

اسماچي در همين پاشا در نهضت ب مشاركت افرادي چون انور.  مشغول بودندمركزيآسياي 
هاي  اي كه برخي ايجاد دولت گونه يز اين مسئله بسيار آشكار است بهامروز ن. ارتباط بود

ه تري ب گرايانه  را جايگزين واقعمركزياسالمي و يا يك دولت اسالمي يكپارچه در آسياي 
هاي اسالمي همچون حزب التحرير  قدرت برخي از اين جنبش. دانند تركيسم مي جاي پان

هاي ازبكستان را به  هاي رژيم المي و يا نهضت اسالمي ازبكستان به قدري بوده است كه پايهاس
 آذربايجان  قيام مسلحانه نهضت اسالمي ازبكستان در.)59-83، صص 1381ارس و كاها، (لرزه درآورد

  .گرا بوده است هاي اسالم هاي اخير نمونه عمده قدرت گروه در سال
. ده استتركيسم در خود تركيه نيز قابل مشاه ان رقيب اصلي پانگرايي به عنو قدرت اسالم

تركي در تركيه يعني حزب حركت ملي قدرت خود را از داشتن  در حالي كه حزب اصلي پان
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گراي تركيه همچون حزب رفاه در  المهاي اس كرسي در پارلمان فراتر نبرده است، گروه چند
محافل . اند قدرت را به تنهايي بدست آورده 2002  و حزب عدالت وتوسعه در سال1996سال 
اي نه در  تركي چون حزب حركت ملي و رهبر آن دولت باغچيلي هيچگاه محبوبيت عمده پان

  . اند  پيدا نكرده مركزي تركيه و نه دركشورهاي آسياي
 گولن از اهللا گراي تركيه همچون فتح هاي اسالم ها و نهضت اين در حالي است كه گروه

هاي خيريه او   برخوردار است و فعاليتمركزي هم در تركيه و هم در آسياي يراوانمحبوبيت ف
 ها و  پيرامون انديشهيهاي زياد  زبانزد همه شده و نوشتهمركزيهاي آسياي  در جمهوري

آيد كه افرادي  به نظر مي. (Balci, 2002)هاي او در داخل و خارج تركيه انتشار يافته است فعاليت
اهر يولداش رهبر جنبش اسالمي ازبكستان و يا جمعه نمنگاني رئيس شاخه چون گولن يا ط

در واقع امروز كشورهاي آسياي  .نظامي جنبش محبوبيت بيشتري از دولت باغچيلي دارند
 گرايان هاي محلي و اسالم گرا مليمبارزات دو جريان رقيب يكديگر يعني  شاهد مركزي
  .تركي اي پان هاي حاشيه هاي جريان  تا شاهد موفقيت(Cheterian, 2005)هستند
  
  اي تركيه اي و فرامنطقه هاي منطقه  رقيب-ج

 سد ايجاد كرده است مركزيتركي در آسياي  هاي پان سومين عامل مهمي كه در برابر آرمان
تركيه پس از استقالل . اي و جهاني براي تركيه است هاي رقيب منطقه وجود قدرت

هاي رهبران اين كشورها در  دنبال آغاز نخستين گردهمايي ه و بمركزيهاي آسياي  جمهوري
هاي  كنگره دوستي، برادري و همكاري كشورهاي ترك زبان، حساسيت بسياري از قدرت

توان به ايران اشاره كرد  اي مي هاي منطقه از ميان قدرت. اي را برانگيخت اي و فرامنطقه منطقه
 بر سر كسب نفوذ در منطقه هستند و در كه به نوشته بسياري از پژوهشگران رقباي اصلي

  .(Efegil, 2003)كنند هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي با يكديگر رقابت مي عرصه
گرايانه و ضد ايراني است، ايران  هاي الحاق تركيسم داراي جنبه  از آنجا كه ايدئولوژي پان

و در صورت لزوم مانع هاي عملي تركيه براي نزديكي به منطقه حساس است  گونه برنامه به هر
باغ به ارمنستان و گرفتن ناحيه  مخالفت شديد ايران با طرح واگذاري منطقه قره. شود آن مي

با اين همه . جنوبي ارمنستان هم مرز ايران براي جمهوري آذربايجان از آن جمله بوده است
 .منطقه شده استنه عامل نگراني كشورهاي گرايا هاي اسالم گيري سياست ايران نيز به دليل پي

 



  16                                                                                        1388، زمستان 5مطالعات اوراسياي مركزي، سال دوم، شماره 

مخالفت آمريكا و غرب با هرگونه نفوذ جمهوري اسالمي در منطقه اطراف درياي بر اين عالوه  
  .خزر، قدرت رقابت ايران با تركيه را كم كرده است

در كنار ايران كشورهاي ديگري همچون پاكستان و عربستان سعودي و حتي هند براي 
ز بعد كند ا ويژه تالش مي هعربستان سعودي ب. كنند  با تركيه رقابت ميمركزينفوذ در آسياي 

 كند و رشد راديكاليسم اسالمي افراطي در اين منطقه تا نفوذ مذهبي به منطقه آسياي مركزي
هند و پاكستان نيز به . (Rashid, 2001)گري است حدي نشانه نفوذ عربستان و مكتب وهابي

گران  كنند و برخي تحليل  تالش ميمركزي گونه براي نفوذ اقتصادي و فرهنگي در آسياي همين
 مركزييابي به آسياي  حمايت پاكستان از طالبان در افغانستان را در راستاي همين سياست راه

 از مركزيهندوستان نيز با توجه به نفوذ فرهنگي در آسياي . (Farhadian, 2009)اند  تحليل كرده
اي و   به يك قدرت منطقهال تبديل شدندر ح اينكه ران كمونيستي به بعد و با توجه بهدو

نفوذ گسترده فرهنگ، . تواند براي تركيه رقيب قدرتمندي محسوب شود ، مياستصنعتي 
  .است بسيار فراتر از نفوذ هنر و سينماي تركيه مركزيموسيقي و سينماي هند در آسياي 

فوذ گسترده ن.  روسيه و چين هستندمركزي،تر تركيه در آسياي  با اين همه رقباي اصلي
 زبان در   به لحاظ نظامي و فرهنگي و وجود جمعيت روسمركزيروسيه بر كشورهاي آسياي 

 نفوذها باعث شده است تا رهبران آنها نگراني روسيه و ناخشنودي آن از   اين جمهوريهمه
توجه قرار دهند و روابط خود با مسكو را همچنان  تركيه و غرب را در ميان اين كشورها مورد

هاي تركيه براي نزديكي به آسياي  روسيه هميشه تحوالت مربوط به تالش. كم نگهدارندمح
هاي سران اين  تركي آن در برپايي نشست هاي داراي رنگ و بوي پان ويژه برنامه هو بمركزي 

  . كرده است كشورها را با نگراني دنبال مي
 هاي طلبي رباره جاهگران روسي به مسكو د  باعث شده است تا برخي تحليلاين جريان

 روسيه كه از دوران .)1377احمدي، ( هشدار دهندمركزيتيك رو به رشد تركيه در آسياي يژئوپل
 و قفقاز مركزيتركي در آسياي  هاي پان كمونيستي و پيش از آن نسبت به گسترش آرمان

كا ، حضور تركيه را بيشتر در راستاي حضور غرب و آمري(Torbakov, 2006)حساس بوده است
 نيز عامل اصلي نگراني مركزيتمايل تركيه به عنصر كنترل كشورهاي آسياي . كند تفسير مي

  .  بوده استاستانبولروسيه و هشدارهاي آن به باكو و 
اقتصادي و سياسي در از نظر بايست به نفوذ بسيار گسترده چين  كنار روسيه مي در

حساسيت چين . خوانند ب تركيه مي اشاره كرد كه برخي آن را بزرگترين رقيمركزيآسياي 
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 مسلمانان خواهانه تركي از جنبش جدايي هاي پان هاي جريان ويژه حمايت هتركيسم و ب نسبت به پان
است كه باعث ناخشنودي چين از ها  و يا اويغورها، سالكيانگ   سينترك تبار شرق چين در

ين امنيت ملي خود از نفوذ بديهي است كه چين براي تأم. ها بوده است تركيست تركيه و پان
 تركي استفاده خواهد هاي پان  به منظور خنثي سازي پروژهمركزياقتصادي خود در آسياي 

گيري پيمان شانگهاي كه  ويژه پس از شكل ه بمركزيحضور گسترده چين در آسياي  .كرد
ه نشانه حساسيت چين ب همراه ايران در آن عضويت دارند، نيز به مركزي كشورهاي آسياي
  .تركي بوده است  پانهاي رمانآاحتمالي گيري  حضور تركيه و پي
متحده و اتحاديه اروپا نيز به عنوان رقيب و موانع   بايست از غرب يعني اياالت در نهايت مي

 محافل و در اصل. تركيسم و اتحاد كشورهاي ترك زبان اشاره كرد مهم پيشرفت پان
گرايانه   الحاقطلبانه و سيت غرب نسبت به ايدئولوژي جاهتركيست هميشه از حسا پردازان پان نظريه
 غرب براي ايه تركيست در رابطه با احتمال اقدام هاي پان تركيسم نگران بوده و به گروه پان

 و آنها را به در پيش ويژه نفوذ دولت تركيه هشدار داده هتركيسم و ب  پانجلوگيري از نفوذ
   ).371-4، صص 1385درالدين، زيان ب(اند  احتياط توصيه كردهگرفتن

وژي فاشيستي و افراطي تركيسم را نوعي ايدئول غرب نيز همانند روسيه در نهايت پان
گرايانه آن و ايجاد وحدت احتمالي كشورهاي ترك    الحاقداند و در برابر هرگونه تمايل مي

آسياي هاي گسترده آمريكا براي حضور مستقيم در  تالش. زبان واكنش نشان خواهد داد
.  كم كردن نفوذ تركيه تعبير كردبا هدف و جمهوري آذربايجان را بايد در همين راستا مركزي

ويژه جمهوري آذربايجان  هها ب اسراييل نيز گرچه از ابزار تركيه براي نزديكي به اين جمهوري
اي ، اما در نهايت سياست و روش مستقل خود را بر(World Tribune, 2004) استفاده كرده است

، مركزيمستقيم آمريكا در آسياي  حضوربه با توجه . حضور در منطقه در پيش گرفته است
  .نظريه كانال تركيه سودمندي خود را از دست داده است

مركزي هاي خود را نسبت به اهداف تركيه در آسياي  گونه نگراني اتحاديه اروپا نيز به همين
تركي آنكارا در منطقه مخالفت كرده  نگ و بوي پان داراي رهاي ها و اقدام بيان كرده و با طرح

هاي  هاي تركيه براي عضويت در اتحاديه اروپا نيز باعث شده است تا ديدگاه تالش. است
 و قفقاز براي نخبگان سياسي و دولت مركزيهاي آنكارا در آسياي  اتحاديه نسبت به سياست

  . تركيه مهم قلمداد شود
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د اتحاديه اروپا از اقدام اخير تركيه براي لغو ويزا جهت بازديد توان به انتقا براي نمونه مي
 براي مركزيبراساس اين تصميم ساكنان آسياي .  از تركيه اشاره كردمركزيمسافران آسياي 

اتحاديه اروپا كه خواستار . سفرهاي كمتر از سي روز به تركيه نيازي به گرفتن ويزا ندارند
زا در كشورهاي عضو خود است اين حركت تركيه را هاي صدور وي هماهنگي ميان سياست

 ,World Bulletin)مورد انتقاد قرار داده و در بررسي عضويت آن در اتحاديه موثر دانسته است

2008).  
  

  تركيه بر سر دو راهي: تركيسم  ترديد درباره موفقيت پان-د
هاي  د در سياست را بايمركزيتركيسم در آسياي  سرانجام چهارمين مانع مهم پيشرفت پان

ويژه حساسيت غرب و  هوجود سه عامل مورد بحث ب. خود دولت تركيه جستجو كرد
 از يكسو و ناتواني اقتصادي تركيه در مركزيهاي تركيه در آسياي  كشورهاي منطقه به برنامه

تركي  هاي پان تركيسم در منطقه از سوي ديگر و در نهايت عدم موفقيت آرمان پيشبرد پروژه پان
 باعث شده است تا احزاب سياسي و رهبران تركيه اصوالً نسبت به مركزي آسياي در

  .تركي و احتمال موفقيت آنها ابراز ترديد كنند هاي پان سياست
تركيه بيشترين . تن به اتحاديه اروپا مربوط است پيوسدرويژه به سياست تركيه  ه اين نكته ب

ه است تا سياست خارجي شرق محور تالش خود را متوجه سياست خارجي غرب محور كرد
گران ترك در رابطه با عدم موفقيت مورد نظر  اظهار نظر برخي تحليل. و مبتني بر جهان ترك

 شايد در راستاي .(Aras, 2008)شود  از همين مسأله ناشي ميمركزيهاي تركيه در آسياي  طرح
است تا روابط  ي كردهسعهاي اخير  گرايانه بوده است كه تركيه در سال همين سياست واقع

 عامل نارضايتي محافل اين ابتكارها. رمنستان بهبود بخشدخود را با روسيه، ايران و اين اواخر ا
عنوان صادر كننده  روسيه به. تركي در تركيه و جمهوري آذربايجان شده است هاي پان و جريان

  . را بهره گرفته استاصلي انرژي به تركيه از اين ابزار براي اعمال نفوذ بر مقامات آنكا
گرايي بيشتر تركيه و رفتن به  گرا در تركيه نيز عامل واقع هاي اسالم روي كار آمدن گروه
. هاي اقتصادي چشمگير بوده است ويژه در زمينه هاين روابط ب. سوي روسيه شده است

ه دومين  ب2005 ميليارد دالري با تركيه در سال 15اي كه روسيه با داشتن حجم تجارت  گونه به
  . شريك تجاري تركيه پس از آلمان تبديل شده است
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 2004گرايان نيز در جريان سفر والديمير پوتين به تركيه در دسامبر  پيش از آمدن اسالم
  انرژي، امور مالي و امنيتي امضاهاي شش قرارداد و توافق همكاري ميان دو كشور در زمينه

يكي به كشورهايي چون روسيه، ارمنستان و ايران بديهي است كه نزد .(Weitz, 2006, p. 3)شد
، باعث سرخوردگي هستند ها در آنكارا و باكو دشمنان اصلي ملت ترك تركيست كه از نظر پان

 به روسيه و ايران نگراني غرب و عالوه بر اين نزديكي تركيه. تركي شده است  پانهاي جريان
  .(Turkish Press, 2007)ويژه اياالت متحده را نيز برانگيخته است به

  
  نتيجه
 رمانتيك قرار گرايي ملي پان در زمره هاي تركيسم نيز همانند بسياري ديگر از ايدئولوژي پان

با اين . شود هاي سياسي دنبال مي گيرد كه در جوامع گوناگون از طرف گروه كوچكي از جريان مي
عربيسم،  اسالويسم، پان  پانندمانهاي پان  ساير ايدئولوژيتركيسم با  همه در مقايسه ميان پان

تركيسم از شدت بسيار بيشتري از  ايرانيسم، ايدئولوژي پان يا پان) صهيونيسم(يهوديسم  پان
وري جديد تگرايانه برخورداراست و دامنه روياهايش براي ايجاد يك امپرا گرايي آرمان رمانتيك

راتر هاي رمانتيك معاصر ف ييگرا مليترك از شرق چين تا شرق اروپا، از گستره سرزميني همه 
شكست و ناكامي مواجه شده با تركيسم در تمامي مراحل عملي خود   پاندليلهمين به . رود مي

وري شد و آن را به هاي امپرات تهاي جوان اين رويا باعث انحراف سياس در دوره ترك. است
 مشكالت فراوان و در دوره پس از فروپاشي شوروي نيز طرفداران آن را با فروپاشي كشاند

  . مواجه كرد
ركيه امروز تمركز خارجي ت تركيسم به بخشي از سياست در اين پژوهش كه بر تبديل پان

تركي  هاي پان  گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي تركيه و جريانهاي ، به اقدامه استكرد
 و جمهوري مركزيو همبستگي ميان كشورهاي تازه استقالل يافته آسياي  براي ايجاد اتحاد

يا ) دنيا ترك(خارجي مبتني بر دنياي ترك  با اين همه بر سر راه سياست. آذربايجان پرداختيم
عدم . اي وجود دارد كه آنها را يكايك مورد بررسي قرار داديم تركيسم موانع گسترده پان

نقش ز اهاي تركيه در بهره گرفتن   و بلندپروازي از ابتكارهايمركزياستقبال كشورهاي آسياي 
هاي رقيب در داخل و  تر در اتحاد ميان كشورهاي ترك زبان، وجود ايدئولوژي برادر بزرگ

ويژه  هب(سازند  تركيسم را با چالش اساسي مواجه مي خارج تركيه كه اقتدار و پايگاه مردمي پان
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 از مركزيهاي گسترده با حضور تركيه در آسياي  ، و رقابت) محليگرايي مليو گرايي  اسالم
سوي كشورهايي چون ايران، چين، روسيه و حتي خود غرب و سرانجام سرخوردگي خود 
تركيه و قرار گرفتن بر سر دو راهي انتخاب سياست خارجي مبتني بر پيوستن به اتحاديه اروپا 

  . يا رفتن به سوي اتحاد جهان ترك مهمترين اين موانع بود
هاي  طور رسمي سياست اه به كه گرچه تركيه هيچگه استپژوهش تأكيد شداين در 

دليل ضعف اقتصادي و  خود اعالم نكرده و امروزه نيز بهعنوان سياست خارجي  تركي را به پان
 پيوستن به سوي سياست غرب محور يعني مشكالت ديگر ناشي از وجود موانع گوناگون بيشتر

 و سهولت تبديل آن به تركي   با توجه به جذبه ايدئولوژي پانماااتحاديه اروپا متمايل است،  به
 تركي در تركيه و هاي پان اي و با توجه به فعال بودن جريان ابزار كسب قدرت ملي و منطقه

ساي ورهاي ترك زبان و رؤهاي ساليانه سران كش  نشستجمهوري آذربايجان و تداوم تشكيل
 نبايد  ايران،هاي جهان هاي آذربايجاني  كنگرهتشكيل باكو در پارلماني آنها و نيز ابتكارهاي

ضرورت توجه به منافع . ناديده بگيرد گرايانه را چالش برآمده ناشي از اين ايدئولوژي الحاق
اكو و گاه تركيه در تشويق تركي ب هاي پان  جريانهاي  در بيرون از مرزها و نيز دخالتملي ايران
شنفكري و روهاي ايران، دولت و جامعه   مشابه در ميان برخي محافل كوچك آذريهاي گرايش

  آن را به دقت تحت نظر بگيرند وهاي اين پديده و تحركدارد تا  علمي ايران را بر آن مي
ازآنجا كه گسترش . تهديد عليه منافع ملي كشور را هر چند كوچك از ديد پنهان ندارند

كند، بردولت و نخبگان  مي تركيسم در منطقه بيش از هر كشوري منافع ايران را تهديد پان
  . دنهاي بالفعل و بالقوه اين پديده غافل نباش  و سياسي ايران است تا از چالشفكري
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